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Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het is mij vaker dan eens gebeurd. Je bent moe, hebt iets in je hoofd wat je wilt gaan doen, even 

rustig zelf, en dan wil iemand iets van je. Iemand die je iets wil verkopen, die geld van je wil.  Een 

bedelaar, in NL zal dat niet zo snel gebeuren, maar in sommige Afrikaanse landen zeker. Help me. 

Ken je het? Onbewust draai je je af, kijk je weg. Hoe terecht of logisch die vraag van de ander ook is. 

Dus ik kan me ook best inleven in die leerlingen van Jezus, die zeggen: stuur die vrouw toch weg. Wat 

loopt ze achter ons aan te schreeuwen. Jezus was uitgeweken, naar Tyrus en Sidon. Buiten Israël, een 

gebied in het huidige Libanon. Ik werd daardoor verrast in de voorbereidingen, want zo ineens 

ontstaat er een verbinding tussen dit verhaal dat allang op het leesrooster staat, en het nieuws van 

deze week. Tyrus en Sidon, vlak bij Beiroet. Waar ook vandaag de vraag klinkt: help me. Een roep om 

ontferming. 

De vrouw in dit verhaal krijgt geen naam, misschien al een veelzeggend teken. In alle opzichten is ze 

anders. Allereerst is ze vrouw, geen man. Als je je een klein beetje verplaatst in de tijd en cultuur van 

het verhaal weten we dat het volstrekt ongebruikelijk en ongehoord is dat een vrouw zomaar een 

gezelschap mannen aanspreekt.  

Daar komt bij dat ze geen joodse is. De evangelist Marcus, die dit verhaal ook vertelt, zegt dat ze een 

vrouw is van Syro-Fenicische afkomst. Dat Matteüs haar Kanaänitische noemt is opvallend omdat dat 

in die tijd helemaal geen gangbare benaming was, Syro-Fenicisch is dat wel. In de aanduiding 

‘Kanaänitisch’ klinken de oude verhalen van het volk Israël ineens mee. De verhalen uit het Oude 

Testament, waar Israël en de Kanaänieten als vijanden tegenover elkaar stonden, waarin het volk 

Israël het volk Kanaän moest vernietigen. Dus deze vrouw, de Kanaänitische, is een vijand, iemand 

waar je op neerkijkt, iemand die je geen blik waardig keurt, waar je liever uit de buurt blijft. En dan is 

er nog die demon, een kwade macht, waardoor er ziekte en donker en onvoorspelbaarheid om deze 

vrouw en haar dochter heen hangt. Op alle manieren is ze anders, en anders-zijn jaagt ons 

gemakkelijk angst aan. 

En toch: die reactie van Jezus voelt ongemakkelijk, schokkend. Want we zijn gewend dat het zo gaat: 

iemand, ook iemand die niet zo heel erg in aanzien staat, spreekt Jezus aan, en Jezus luistert, helpt, 

geneest. Deze vrouw spreekt Jezus aan, met de traditionele roep van de bedelaar, heb medelijden, 

en ze geeft er blijk van dat ze weet wie zich voor zich heeft. Zoon van David, zegt ze.  

En dan: Jezus keurt haar geen woord waardig. Zo sterk staat het in de tekst. De leerlingen spreken 

denigrerend over haar, een schreeuwende vrouw. En als Jezus dan tenslotte toch in gesprek gaat, 

want de vrouw houdt aan, vernedert hij haar ‘en public’ door haar te vergelijken met een hond, die 

het brood uit de mond van de kinderen eet. 

Het is lastig om dit gedrag van Jezus goed te interpreteren. Veel uitleggers hebben zich daar het 

hoofd over gebogen. In veel verklaringen wordt het gedrag van Jezus min of meer verzacht, 

goedgepraat, de scherpe randjes gaan eraf.  



Misschien had Jezus een slechte dag, wordt er gezegd, was hij moe, chagrijnig. Een iets te makkelijke 

manier, in mijn ogen, om zo over Jezus’ reactie heen te stappen, want Jezus gebruikt ook wel degelijk 

een argument voor zijn eigen gedrag: zijn missie beperkt zich tot het volk Israël.  

Anderen zeggen: Jezus stelt deze vrouw heel bewust op de proef. Hij gaat tot het uiterste om te zien 

hoe sterk haar geloof en vertrouwen werkelijk is. Of Jezus wil de leerlingen een les leren en zet als 

het ware deze hele situatie in scène.  

Het zou kunnen, Jezus doet dit vaker. Toch heb ik er vragen bij, want kan deze uitleg verklaren 

waarom Jezus zo ver gaat? Iemand op de proef stellen zou toch ook met respect gepaard moeten 

gaan, en hier lijkt Jezus te reageren op een manier die ten koste van deze vrouw gaat. Dat schuurt.  

Soms wordt ook gezegd: Jezus bedoelt het allemaal niet zo kwaad. Zijn woorden zijn ironisch 

bedoeld, humoristisch misschien wel. En Jezus gebruikt het verkleinwoord voor hond, hondjes, dus 

het gaat niet om straathonden, maar om vriendelijke schoothondjes, huisdieren. Ook hier denk ik: 

misschien zit er iets in, Jezus spreekt inderdaad van hondjes, maar ik ben niet overtuigd dat de 

woorden daarmee hun scherpte verliezen. En zeker in deze culturele context, waar de afstand tussen 

Jezus en deze vrouw zo groot is, en honden gelden als onreine dieren, denk ik niet dat je deze 

woorden als ironie of humor kunt duiden. 

Ik denk dat het interessant is om in dit verhaal juist niet te proberen de scherpte en het ongemak 

weg te masseren, af te zwakken, excuses te verzinnen. De reactie van Jezus en onze reacties daar 

weer op maken duidelijk dat hier iets op het spel staat.  

Het gaat in dit verhaal over grenzen en verschillen. Daar komt bij, dat heb ik geleerd van een aantal 

niet-westerse theologen, vrouwen uit Azië, Afrika, bijvoorbeeld, dat het bij die verschillen altijd ook 

over macht gaat. Die verschillen in man of vrouw, joods of niet joods, etniciteit dus, en huidskleur, 

gezond en ziek, het zijn geen neutrale verschillen. Het zijn verschillen die ook een groot verschil in 

macht in zich hebben. Op al die aspecten is deze Kanaänitische vrouw degene met de minste macht, 

degene die afhankelijk is, op wie wordt neergekeken, die wordt genegeerd. En dat legt dit verhaal 

feilloos bloot.  

Dat wegpoetsen, daarmee maken we het niet beter, integendeel. Het is iets dat ook duidelijk wordt 

in de ‘Black Lives Matter’ beweging. Daar klinkt ook het verwijt dat witte machtige mensen de 

situatie schrijnender maken door te proberen die minder serieus te nemen, min of meer weg te 

wuiven, al is dat zeker niet altijd zo bedoeld. Het was niet met opzet, ik was me er niet zo van bewust 

dat deze opmerking pijnlijk was, ik dacht dat iedereen dezelfde kansen kreeg in ons liberale land, je 

moet het in het licht van de geschiedenis zien, het was maar een incident, niet structureel, etc etc, 

noem het maar op. Terwijl het vruchtbaarder is om de pijn onder ogen te zien. Niet om dan direct te 

vervallen in ongecontrontoleerde beeldenstormen, waarbij alles en iedereen moet sneuvelen.  

Maar wel: luisteren, de ander echt in de ogen kijken, het gesprek aangaan, proberen te begrijpen. En 

dan zoeken, samen, hoe het beter zou kunnen, anders.  

En, heel interessant, dat is precies wat hier in dit verhaal gebeurt. Je ziet de verhoudingen 

veranderen. De vrouw geeft niet op, en van iemand die smeekt zien we haar veranderen in een 

vrouw die in gesprek gaat, tegengas geeft, geen genoegen neemt met Jezus’ antwoord. En tenslotte 

die expliciete woorden van Jezus, over haar grote geloof. En ook: ‘het zal gebeuren zoals u verlangt’. 

Wat u verlangt: de woorden en de verlangens van deze vrouw worden serieus genomen. Jezus 

schuift haar niet zomaar een paar kruimeltjes toe, zoals hulp soms ongelijkwaardigheid nog kan 

versterken. Het verlangen van de vrouw, dat staat nu centraal, en haar dochter geneest. En mogelijk 



kunnen we ook wel zeggen dat Jezus zelf in het gesprek verandert. Dat ook zijn ogen weer wat verder 

worden geopend, voor de reikwijdte van zijn missie. Jezus als echt mens, in ontmoeting met een 

ander mens. Een ontmoeting waarin een goddelijke vonk overspringt. 

Deze ontmoeting, tussen Jezus en deze vrouw, is heilzaam. Daar staat dat brood natuurlijk ook voor: 

het brood van het leven, het goede leven. Jezus gebruikt niet voor niets dit beeld van brood en 

broodkruimels. 

Het is interessant om nog even uit te zoemen, naar de grotere verhaallijn waar dit verhaal deel van 

uitmaakt. In hoofdstuk 14 vertelt Matteüs het verhaal van het broodwonder, dat verhaal waarin een 

paar broden en vissen genoeg blijken te zijn om duizenden mensen te voeden. Er blijven 12 manden 

brood over, 12, een getal dat staat voor de 12 stammen van Israël. Er zullen ook vast wat kruimels 

overgebleven zijn, daar doet deze Kanaänitische vrouw een beroep op. 

Interessant is dat Matteüs verderop in hoofdstuk 15, dus na dit verhaal van vandaag, opnieuw vertelt 

over een broodwonder. Een paar broden en vissen zijn nu opnieuw genoeg om duizenden mensen te 

voeden. En nu blijven er 7 manden over. Zeven, een getal dat staat voor de volheid, voor het totaal, 

voor de hele wereld.  

Zo gelezen is dit verhaal over de ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw een sleutelverhaal dat alle 

grenzen laat vervagen. Van brood, het goede leven, voor Israël, naar brood voor iedereen, de hele 

wereld. En in zo’n sleutelverhaal speelt een vrouw met een rotsvast geloof een hoofdrol, fascinerend.  

Nu zijn wij na Pinksteren misschien al wel min of meer gewend dat Jezus’ missie niet tegengehouden 

wordt door grenzen. Voor de eerste hoorders van dit verhaal was dat natuurlijk anders. Zit er voor 

ons ook brood in dit verhaal, vraag ik me af?  

Ontmoeting, zou ik zeggen.  

In de ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw gebeurt iets, waardoor zij veranderen, iets heilzaams. 

Die kracht is heel sterk, en dat is vandaag niet anders. In het omgaan met verschillen, en ook 

verschillen in macht, is ontmoeting een sleutel. Het gesprek, waarin je elkaar herkent als mens, 

waarin je respect voor elkaar kunt opbrengen, elkaar probeert te begrijpen. Gelijkwaardig, wat niet 

uitsluit dat de een de ander ook kan helpen. Niet door kruimels toe te gooien, maar door brood te 

delen.  

Die ontmoeting is helemaal niet gemakkelijk, en vaak hebben we er helemaal de ruimte niet voor, 

omdat we druk zijn, moe, bang voor het anders-zijn van de ander misschien ook. Bang dat de ander 

iets van mijn ruimte zal innemen, bang dat er niet genoeg brood zal zijn. Daaruit ontstaan zomaar 

weer die reacties van: negeren. Grenzen sluiten. Roepen dat vluchtelingenkinderen misschien wel 

geholpen moeten worden maar zeker niet hier in Nederland. Over de ander praten, in plaats van de 

ander te durven ontmoeten. Zomaar wordt de ander een bedreiging, een vijand (zoals het volk 

Kanaän), of iemand die je niet zo serieus neemt.  

Nee, het is echt niet gemakkelijk, dat laat dit verhaal juist ook zien. Het verhaal stelt ons wel voor die 

vraag: durf je dat zelf ook? Zo’n ontmoeting, om die aan te gaan, met een ander mens, met God, ook 

als die je leven misschien verandert? Je zou er zomaar eens een beter mens door kunnen worden, 

met meer ontferming, compassie, liefde. 

Moed, dat is voor mij ook iets dat uit dit verhaal naar voren springt. Het grote geloof van deze vrouw, 

dat vertaalde zich ook in moed. Moed om Jezus aan te spreken, zich niet af te laten schepen, moed 

om op te komen voor haar dochter en voor zichzelf. Om Jezus aan te spreken op zijn missie, Zoon van 



David, om geen genoegen te nemen met een nee. Klop aan de deur, en die zal voor je opengaan, dat 

is wat deze vrouw doet. Kloppen, blijven kloppen, je uitspreken, omdat je erin gelooft. Omdat je 

rotsvast gelooft dat er genoeg brood is, genoeg brood voor iedereen, voor de hele wereld. Een roep 

om ontferming, en om recht, waarvan ik hoop dat wij die verder dragen. Dat we de moed opbrengen 

om daarin te blijven geloven, ons ervoor te blijven inzetten. Dat we het blijven uitschreeuwen: Heer, 

ontferm u over deze wereld, over al deze mensen, over ons. En dat we daar geloof aan blijven 

hechten. 

Amen 

 

 

 


